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Nye håndvaske ved indgangen og ved de små pigers 
sovesal. 

 

Ny vandtank med håndvaskestation ved de store pigers 

sovesal. 

 

Temperaturmåling og -registrering inden eleverne må 
komme ind i klasserne. 

Kære faddere og projektstøtter                                       

2020 blev på ingen måde, som vi havde forudset eller håbet. 

Ligesom i resten af verden, har 

 covid-19 også præget samfundet i Uganda i betydelig grad.  

Covid-19 og nedlukning 

Den 20. marts 2020 blev alle skoler og børnehjem i Uganda 

beordret til at lukke ned og sende børnene hjem. Også de 

børn, der egentlig ikke har et hjem og som måtte tage 

ophold hos slægtninge, der selv var pressede og kun 

modvilligt tog imod dem. 

Den 15. oktober 2020 fik skoler og børnehjem i Uganda lov 

til at genåbne, men kun for afgangsklasserne. De øvrige 

børn får først lov til at komme tilbage, når juleferien slutter 

den 11. januar 2021. 

For at skoler og børnehjem kunne genåbne, var der desuden 

en række sundhedsmæssige krav, der skulle opfyldes. Disse 

krav omfattede bl.a. vaskestationer til håndvask, en sikker-

hedsmur der kan holde uvedkommende ude fra skolens 

område, mulighed for social afstand, adgang til håndsprit og 

mundbind samt daglig temperaturtagning af eleverne, inden 

de går i klasserne. 

Alle disse krav kunne Mukono Children’s Home 

imødekomme, da sundhedsministeriet kom på kontrolbesøg, 

særligt fordi en stor del af fadderbetalingerne i 

nedlukningsperioden netop er brugt på sundhedsmæssige 

tiltag på skolen. Den krævede sikkerhedsmur blev jo netop 

færdig i 2019, godt nok som et værn mod overgreb, 

bortførelser og tyveri, men den viste sig også at blive vigtig i 

bekæmpelse af covid-19 smittekæder.  

En anden stor del af fadderbetalingerne er gået til faste 

udgifter på skolen og børnehjemmet, herunder særligt 

lønninger. I Uganda er der ikke det samme sikkerhedsnet 

under ansatte, som vi kender fra Danmark, og mange 

mennesker i Uganda mistede deres indtægtsgrundlag under 

nedlukningen af samfundet, men vi insisterede på, at alle 

medarbejdere på Mukono Children’s Home skulle bevare 

deres løn. Det betyder, at flere af dem har været på skolen i 

nedlukningsperioden, hvor de bl.a. har bygget skolemøbler 

af et stort træ i skolegården, så det er muligt at opretholde 

den sociale afstand i klasserne og det betyder, at Mukono 

Children’s Home har bevaret deres erfarne og meget 

professionelle medarbejdergruppe gennem krisen.  

Besøg på Mukono Children’s Home i februar 2020 

Kort inden nedlukningen var jeg på projektbesøg på  



 
 

 

Undervisning med social afstand og mundbind. 

 

Drengene vasker tøj (februar 2020)  

  

Glade piger (februar 2020) 

 

De små pigers sovesal (februar 2020) 

Mukono Children’s Home. Det var som altid et skønt gensyn 

med alle de dejlige børn og dedikerede lærere. Ved dette 

besøg var der dog flere børn end sædvanligt, for de 

exceptionelt gode resultater som eleverne på skolen 

opnåede i 2019, har gjort, at forældre, der er i stand til at 

betale for deres børns skolegang, aktivt har tilvalgt Mukono 

Children’s Home.  

Det er positivt, fordi det giver ”vores” børn et netværk blandt 

socialt bedre stillede børn, hvilket er vigtigt, når man søger 

job i Uganda, men det udfordrede også klassekvotienterne. 

Vi har derfor i 2020 lavet principper for klassekvotienter og 

lærernormeringer sammen med skoleleder James Lubanga. 

Både James og jeg er meget tilfredse med resultatet, som 

både sikrer en bevarelse af den høje faglighed i 

undervisningen, og samtidig giver plads til en øget social 

diversitet i klasserne, som nu næsten ligeligt består af 

fadderbørn og børn, hvis forældre selv betaler skolepenge.  

Der er aktuelt 236 fadderbørn tilknyttet projektet. 

Øget fadderbetaling 

Fra 1. januar 2021 stiger fadderbetalingerne med 20 kr./mdr. 

Dette har været en nødvendighed efter 10 år uden 

prisforøgelse, men med konstant inflation i de lande, som 

Verdens Børn støtter skoler og børnehjem i. Den øgede 

støtte går ubeskåret til skoler/børnehjem og betyder, at det 

fortsat er muligt at drive stederne på en fagligt forsvarligt vis 

og med nogle vilkår for de ansatte, der er rimelige.  

Ny projektassistent 

I oktober 2019 var Marie Ngounou med mig på Mukono 

Children’s Home for at undervise medarbejderne i 

traumebehandling gennem leg. Marie er uddannet 

supervisor i Theraplay. Marie blev så begejstret for mødet 

med Mukono Children’s Home, at hun har meldt sig som 

projektassistent. Det er jeg meget taknemmelig for, da det 

dels aflaster mig i det daglige og dels har givet mig en meget 

kompetent sparringspartner. Marie og jeg besøger Mukono 

Children’s Home igen, så snart det er muligt både ift. Covid-

19 restriktioner og den generelle sikkerhedssituation i landet. 

På nuværende tidspunkt er tidshorisonten desværre meget 

usikker, men vi håber på at komme afsted hen over 

sommeren 2021.  

De bedste hilsner 

Kristina Andersen 

Projektleder e-mail: ka@verdensboern.dk 

og 

Marie Ngounou,  

Projektassistent e-mail: mng@verdensboern.dk 
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